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THÔNG BÁO 

V/v mở khóa huấn luyện kỹ năng thực tế hành nghề dược  

Tháng 01/2019 
 

Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn - Đại Học Y Dược TP. HCM  

thông báo về việc chiêu sinh học viên cho các lớp với thông tin sau: 

1. Lớp A1: 

• Mục tiêu: Huấn luyện kỹ năng thực hành bán thuốc cơ bản tại nhà thuốc GPP. 

• Đối tượng: Các học viên có trình độ dược tá trở lên, chưa có kinh nghiệm bán thuốc 

hoặc mới thực tập bán thuốc. 

• Thời gian học:Buổi sáng: 8h00; Buổi chiều: 13h00. Thứ 6, thứ bảy và Chủ nhật 

• Nội dung: 

            Khai giảng và hướng dẫn lớp học 

Buổi 1. Một số kiến thức y khoa cơ bản cho nhân viên bán thuốc (Một số triệu chứng 

các bệnh thường gặp, kỹ năng đọc và hiểu toa thuốc gồm bệnh lý, tên thuốc, 

hàm lượng và các ký hiệu thường gặp trên đơn thuốc). 

Buổi 2. Thuốc sử dụng cho một số đối tương đặc biệt: phụ nữ có thai, người lớn tuổi, 

trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 

Buổi 3. Thực hành các kỹ năng cơ bản trong tư vấn bán thuốc tại nhà thuốc: các kỹ năng 

giao tiếp, đặt câu hỏi, trình bày, kỹ năng hướng dẫn… 

Buổi 4. Kỹ năng bán thuốc theo đơn & không theo đơn 

Buổi 5. Kiến thức cơ bản dinh dưỡng và vận động 

Buổi 6. Thảo luận tổng kết và trao giấy chứng nhận. 

 

2. Lớp B1 

• Mục tiêu: Huấn luyện kỹ năng thực hành giới thiệu thuốc cho nhân viên y tế. 

• Đối tượng: các học viên chưa có kinh nghiệm trình dược. 

• Thời gian học: (Buổi sáng: 8h00; Buổi chiều: 13h00)  

• Nội dung:  

 Khai giảng và hướng dẫn lớp học  

Buổi 1. Mô hình SWOT trong phân tích kinh doanh Dược (Phân tích điểm mạnh, điểm 

yếu, cơ hội và nguy cơ về công ty và sản phẩm, về thị trường và đối tác, từ đó 

có chiến lược kinh doanh hiệu quả và hợp lý). 

Buổi 2. Kỹ năng trình bày sản phẩm. 

Buổi 3. Kỹ năng trình dược tại Bệnh viện/Phòng khám. 

Buổi 4. Kỹ năng trình dược tại Nhà thuốc/Phòng mạch 

Buổi 5. Kỹ năng chăm sóc khách hàng (Kỹ năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ 

khách hàng). 

Buổi 6. Thảo luận tổng kết và trao giấy chứng nhận. 

3.  Số lượng: chỉ nhận 24 học viên/ lớp để đảm bảo chất lượng. 

4.  Địa điểm học: Khoa Dược - ĐH Y Dược TP.HCM (41 Đinh Tiên Hoàng, Q1, TP. HCM). 

5.  Học phí: 1.300.000 đồng/học viên/khóa.  

Các học viên có nhu cầu đi thực tế tại các nhà thuốc hay các công ty sẽ được hướng dẫn đăng ký 

và đóng thêm học phí trong buổi khai giảng. 



6. Ban giảng huấn: Các giảng viên Đại học Y Dược TP. HCM có kinh nghiệm trong hoạt động 

của nhà thuốc, công ty Dược và một số giảng viên thỉnh giảng là Dược sĩ, Bác sĩ tham gia 

đào tạo, điều hành tại hệ thống nhà thuốc và các công ty dược phẩm. 

7.  Phương pháp giảng dạy: thực hành tình huống và truyền đạt kinh nghiệm thực tế. 

8.  Liên hệ  

Tư vấn khóa học:  ThS. Cao Thị Thanh Thảo - ĐT: 0903.889.133/ 0903.032.498; 

 Email: thao.ctt@ump.edu.vn 

Ghi danh và đóng tiền:  ThS. Bùi Quang Thành - ĐT: 0909.839.947 

                                             Email: buiquangthanh@gmail.com 

 TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2018 

 GIÁM ĐỐC  

             

 PGS.TS. TRẦN CÁT ĐÔNG 
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